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Rapport Rektor till SLTH 1 september 2015 
 
Aktuella frågor för hösten 

• KAW beslutade att ge 1.8 milliarder SEK till forskning inom autonoma 
system och LTH är en av deltagarna. LTH delen leds av Professor Karl-
Erik Årzén från Reglerteknik. Viktor Öwall styrelseledamot. 

• Nanometerkonsortiet har bytt namn till NanoLund med till viss del 
förändrad organisation. Professor Heiner Linke föreståndare, Viktor 
Öwall styrelseordförande. 

• För LTHs interna arbete ser jag att två av de viktigaste frågorna under 
hösten är hur vi går vidare med utredningarna om GU resp FO. 
Implementeringsarbetet kommer att bli viktigt. 

• Ordförande för Rekryteringsnämnden Olle Holst har fått ett uppdrag 
att se över befordringsgången till Professor på LTH. 

• På GU gäller det att följa upp antagningen, produktion och ekonomin. 
Tätare budgetdialoger har förts med institutionerna vilket har fått ett 
positivt mottagande. 

• På forskningssidan blir de strategiska medlen en viktig punkt samt 
infrastruktursatsning. Infrastruktur är ett stort problem för svenska 
lärosäten. 

• Initiera arbetet med den strategiska planen. 
• Våren har till stor del ägnats år internt arbete och organisationen. De 

externa kontaktytorna gentemot anslagsgivare etc behöver stärkas.    
 
Kommande möten, resor, etc av vikt 

• Möte med Arbetsgivarverket om LUs arbetstidsavtal och personalplaner 
2 september. 

• Styrelsemöte WASP, Wallenberg Autonomous Systems Program, 2 
september.  

• Näringslivsråd 4 september och 13 november. Nytt uppdrag 
formuleras.  

• ESS Collaboration Meeting i Bilbao, 7-8 september, om acceleratorn. 
• ESSCIRC konferens 14-17 september. Forskningsresa. 
• Utvärdering av universitetet i Gdansk för CESAER, europeisk 

sammanslutning av tekniska lärosäten. 
• Inbjuden av The Marcus Wallenberg Foundation till deltagande i 

Marcus Wallenberg Prize Event. 28-29 september, Stockholm. 
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• Dekanresa Belgien 29 september-2 oktober. 
• Resa till Japan för STS forum i Kyoto och besök universitet i Tokyo. 
• Professorsinstallation 16 oktober. 
• SUHF jubileum 20 år. 20 oktober, Göteborg. 
• 4 november besök från VR till LTH och N-Fak. 
• Besök av Skånska Riksdagsmän 13 november.  
• Examenshögtid 27 november. Högtidstalare: Rene Andersson 

 
 
Interna möten  

• Deltagande i Rektors Ledningsråd LU (varannan vecka) 
o Internat 21-22 maj 
o Dekanresa Belgien 29 september-2 oktober.  

• Prefektråd LTH (varannan vecka) 
o Viss rotation på mötesplats under våren. Fortsätta? 

• Institutionsbesök fortsätter vid önskemål 
• Samordningsmöte MAX 1/9 
• MAPCI styrelsemöte 18 maj. Jag har lämnat styrelsen men beslutet var 

formellt inte fattat. 
• Besök av IKEA på Industridesign 10 juni. Diskussion om donationen 

måste fortsätta. 
• LTHs ledning har halvdagsmöte 17 augusti som besöks av Charlotta 

Falvin. Diskussion om arbetsformer och strategi. 
• Infrastrukturmöte med M- och N-fak. 18 augusti. 
• Möte med Rådgivandegruppen NanoLund med efterföljande 

styrelsemöte, 20 augusti. Invigning NanoLund 21 augusti. 
 

Besök 
• Besök Lena Hallengren från riksdagens utbildningsutskott, 13 maj  
• VR besöker LU för allmän diskussion 13 maj. 
• Möte Canon CEO & chairman 16 juni. Canon donerar 2MSEK till 

Vattenhallen. Samtidigt annonserar AXIS/Canon att man bygger nytt 
huvudkontor i Lund. 

• Invigning sommarskola kopplat till Climate-KIC på IIIEE, 10 augusti.  
• Besökt NTI-gymnasiet i rekryteringssyfte. Positiv respons. 

 
 
Resor 

• ISCAS konferens Lissabon 24-27 maj. Forskningsresa dekan. 
• NORDTEK 11-12 juni i Reykjavik. Samverkan mellan tekniska 

högskolor i de utvidgade nordiska länderna. 
 

Högtider 
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• Examenshögtid 22 maj. Högtidstalare: Sven Landelius 
• Promovering 29 maj. Hedersdoktorer: Martin Gren, Collin Carlile, 

Liesbet van der Perre. 
• Invigning Arkitekternas vårutställning 28 maj. 
• Invigning Industridesigns utställning 5 juni. 
• Diplomeringsceremoni heltidare 2 juni. 
• Avtackning TLTH 29 juni. 

 
 
Uppdrag 

• Styrelseledamot WASP 
• Styrelseordförande NanoLund 
• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Styrelseledamot i K2 
• Suppleant Ideons styrelse 
• Medlem grupp som diskuterar åtgärder i samband med SONYs varsel. 
• Medlem samordningsgrupp MAXIV 

 
Grundutbildning (prorektor Annika Mårtensson) 

• Mottagningen har avlöpt väl i Lund. Helsingborg 26 augusti. 
• Arbetsgruppen för GU struktur lämnar remiss före sommaren. 

Remissvar i augusti. Fortsatt arbete under hösten. 
• Beslutat att varje institution skall ha EN studierektor för GU. 

Uppföljning under hösten. 
  
 

Forskning 
• Arbetsgrupp för översyn av FO struktur lämnat delbetänkande före 

sommaren. Open hearing 9 september. Arbetet fortsätter under hösten. 
• Resultat av SFO utvärdering diskuteras och följs upp. Möte med 

vicerektor FO LU för varje SFO: SPI (produktion) 9/9, Nano 10/9, 
eSSENCE (evetenskap) 10/9, ELLIIT (ICT) 22/9 

• Prioriteringar av nationella infrastruktur på LTH, LU och nationell 
nivå. Arbetet lett från LTH av Erik Swietlicki. 

• Utökade diskussioner med N- och M-fak om gemensam infrastruktur. 
Samarbetsklimatet förbättrat. 
 
 
 

Forskarutbildning 
• Diskussion om antalet forskarutbildningsämnen i samband med UKÄs 

utvärdering. Uppföljning under hösten. 



 
 
 4 

• Beslutat att varje institution skall ha EN studierektor för FU. 
Uppföljning under hösten. 

 
 

Synlighet och Media 
• Fortsatt prioriterad fråga 
• LTH|Now - Företaget Hoodin  har skapat ett socialt lokalt medium, 

där nyheter och erbjudanden anpassas efter användarens plats, samt att 
användare själva kan skapa lokalt relevant innehåll. Information från 
alla relevanta digitala källor i närområdet hämtas in. Även relaterade #-
tags och innehåll från källor som publicerar någonting om LTH.  
”Man når alla genom alla” dvs alla bidrar och kan ta del av vad som 
händer på LTH. Begräsningen är geografisk. Lansering i mitten av 
september. 

 
 

 
 

http://www.skane.com/sv/hoodin-zoomar-in-pa-ditt-omrade
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Rapport prorektor 
 
Styrelser och nämnder 

• LUs Utbildningsnämnd (en gång per månad; Prorektor LTH deltar) 
• LUs Forskarutbildningsnämnd (Prorektor LTH deltar) 
• LUs Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete (prorektor LTH deltar) 
• Utbildningsberedning – LTH (en gång per månad, prorektor) 
• Forskningsberedning – LTH (en gång per månad, prorektor deltar, 

ansvar för forskarutbildning) 
• Ledningsgrupp för Jämställdhets-, likabehandlings- och 

mångfaldsarbete - LTH(en gång per månad, prorektor) 
• Ledamot i styrgrupp för breddad rekrytering vid LU 
• Ledamot i KCFPs programrådsmöte 
• Ledamot i USVs styrelse 
• Ledamot i styrelsen vid Campus Hbg 
• Adjungerad styrelsemedlem i Resilient Regions Association  

 
Grundutbildning 

• Mottagning av de nya studenterna 24/8 och 26/8 
• Engagemang i introduktionsaktiviteter exvis 

värdegrundsföreläsningar, Framtidens ingenjör: En heldag där de 
nya studenterna på LTH genom föreläsningar och 
upplevelsebaserade övningar får utforska självledarskap, personliga 
värderingar och gruppdynamik.  

• Arbetsgrupp för översyn av organisation av ledning av 
grundutbildning  
Översyn av organisation avseende grundutbildningen. Ingår 
målformuleringar, uppdrag för de olika delarna samt bemanning. 
Arbetet har pågått sedan februari med ett antal möten med gruppen. 
Informations- och diskussionsmöten med programledare, 
programplanerare mfl. Prefektrådet har informerats om arbetet.  
Arbete pågår med genomgång av remissvar och förtydligande av 
uppdrag och organisation. 
Vid årsskiftet ska befintlig organisation bytas ut. Uppdragen måste 
skrivas om till dess. 

• Studenternas psykosociala arbetsmiljö 
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Arbete pågår med framtagande av enkät för att få bättre information 
om studenternas psykosociala arbetsmiljö. 

• Kvalitetsdialog  
Workshops genomfördes i maj med deltagande av programledare, 
kvalitetssamordnare, pedagogisk konsult och prorektor kring CEQ, 
genomströmning m.m. 
 
 

Ledningsgrupp för Jämställdhet-, likabehandling och mångfald 
• 2015 har gruppen beslutat att satsa medel på utlysning med namnet 

Lise Meitner 2.0. Syftet är att med finansiellt stöd från LTH 
rekrytera gästprofessorer och adjungerade professorer (20 %) till 
institutioner inom LTH och på kort sikt öka antalet gästprofessorer 
och adjungerade professorer av underrepresenterat kön. Syftet är 
också att bidra med förebilder och mentorer/handledare för 
lärare/forskare som är i början av sin akademiska karriär. Samverkan 
med rekryteringsnämnden. 6 kvinnliga kandidater har valts ut och 
ska genomgå granskning i rekryteringsnämnden. 

• Jämställdhet och karriärworkshop, 29-30 september 2015: Tema 
“Från klibbiga golvet genom glastaket”. Arrangeras av Fysiska 
institutionen och LTH. 

• Releasefest på Vattenhallen, för barnboken Inga och Leo löser allt, 
den 27/8. Författare är två studenter vid LTH. Delfinansiering av 
LTH. 
 

Forskarutbildning 
• Inför kommande utvärdering av forskarutbildning som ska 

genomföras av UKÄ har material tagits fram för att ansvariga för 
LTHs forskarutbildningsämnen ska kunna arbeta med 
självvärdering. Ett antal workshops riktade till institutionerna 
kommer att genomföras för att få en större samsyn om exempelvis 
individuella studieplaner.  

 
Övrigt 

• Deltagande i USV-styrelsen, här diskuteras för närvarande i 
huvudsak strategiska frågor. 
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INTERNATIONALISERING 
(Vicerektor Per Warfvinge och Christina Grossmann, Chef för 
internationella avdelningen LTH) 
 
Antagning och registrering 
 

• Drygt 200 studenter har börjat på LTH:s tvååriga masterprogram. 
• Cirka 150 av dessa kommer från utlandet (programmen 

Energieffektivt byggande och Industridesign har främst svenska 
studenter). 

• 57 studenter är avgiftsskyldiga med studieavgifter på 140 000 till 
200 000  SEKper läsår. 

• De två nya programmen ”Supply Chain Management” och ”Disaster 
Risk Management” har fått en väldigt bra start! Den nya strategin att 
ha yrkesinriktade masterprogram, snarare än forskningsinriktade, har 
slagit väldigt väl ut. 

• LTH har tagit emot 330 inresande utbytesstudenter. Noterbart är att 
antalet inresande från Nordamerika har ökat tack vara 
informationsinsatser mot University of California, samt att LTH nu 
är med i ett nätverk som heter Global E3. 

• 38 studenter från Brasilien har kommit till Lunds universitet via 
stipendieprogrammet ”Science without Borders”, SwB. 28 av dessa 
läser på LTH. Lunds universitet tar emot flest studenter i Sverige, 
KTH är tvåa med 35 förväntade studenter. Varje student inom SwB 
genererar 95 000 SEK till LTH. 

 
Nätverk 

• The Magalhäes Network knyter ihop 16 latinamerikanska och 19 
europeiska universitet. Per W och Christina G leder nätverket sedan 
2014. Planeringen för årsmötet i Lissabon 20-23 september är i full 
gång.  

 
Besök 
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• Fachhochschule München, augusti 
• University of Cardiff, augusti 
• Universit of Waseda, augusti 
• Michigan State University, september 

 
 
Genomförda resor 

• Möte på utbildningsdepartementet med för The 2nd SWEDEN-
KOREA Joint Committee on S&T Cooperation (Per W och 
Chrsitina G). Vår roll var att skriva företräda LU och skriva på 
samarbetsavtal med KAIST, juni. 

• Conference of European Schools of Advanced Engeineering 
Education and Research, Per W, juni 

• CISP (Centro de Pesquisa e Inovação Sueco Brasileiro) Board of 
Directors, Per W, september. 

 
Projekt 

• Dubbelexamensavtal inom civilingenjörsutbildningen med 
University of Queensland, Australien. LTH har sökt och fått 750 000 
av STINT (Stiftelsen för Internationalisering av Forskning och 
Högre Utbildning) till stipendier till studenter och mobilitetspengar 
till examensarbeteshandledare. 

• Utveckling av mobilitet på Högskoleingenjörsutbildningarna i 
Datateknik och i Elektroteknik med Automation.  I projektet ska vi 
kartlägga vilka internationella och interkulturella kompetenser som 
högskoleingenjörsutbildningarna behöver och utforma mobiliteten 
efter detta. Projektet gör som ett nationellt pilotprojekt i samverkan 
med Universitets och Högskolerådet och Utbildningsdepartementet 
med finansiering från EU-kommissionen. 

• Ännu större satsning på aktiv rekrytering till masterprogrammen 
med hjälp av extern konsult. Erfarenheterna från årets antagning till 
programmen Embedded Electrons Engineering och Water Resources 
Engineering visar att arbetet lätt kan räknas hem ekonomiskt. 

 
 

 
 



Rapport från vicerektor för Samverkan och innovation 
 
Aktuella frågor hösten: 
 
Forskningsportaler:  På uppdrag av Bo Ahren (vicerektor samverkan LU) leder 
jag en utredning inom samverkansrådet på LU, med syftet att ta fram och 
föreslå en modell för hur LU kan arbeta med forskningsportaler. Arbetet 
inspireras av LTH’s forskningsportaler som har som syfte att skapa intern 
synlighet och mötesplatser för forskare inom ett tematiskt område, samt att 
utgöra ett extern gränssnitt till våra samverkansaktörer och till forskare i vår 
omvärld 
 
Översyn uppdragsutbildning: En arbetsgrupp inom LTH undersöker LTH’s 
möjligheter till ökad uppdragutbildning i relation till LUCE (Lund University 
Commisioned Education – central stödorganisation som enligt LU beslut är 
leverantören/avtalskrivaren).  Arbetet innefattar benchmark på andra lärosäten, 
inom lärosätet, samt nulägesanalys på den egna fakulteten.  
 
Översyn näringslivsråd: Nytt styrdokument för LTH’s näringslivsråd, samt 
nyrekrytering av för LTH strategiska organisationer och företag. Representant 
för olika företag och mandatperiod formaliseras. 
 
Samverkansaktiviteter LTH/näringsliv: 
- Möten med näringslivsrådet och politiker:  

- Näringslivsråd 4/9: Tema samverkan i robotlab 
- Näringslivsråd 13/11: Tema- ej fastlagt. 
- Politikerråd 13/11 

Uppdrag: 
o Livsmedelsakademin styrelse 
o Packbridge Styrelse 
o Miljöbrons styrelse 
o LUFO (Lund University Food Studies) styrelse 
o IMIT’s ( Innovation Management in Technology) styrelse 
o Maja och Erik Lindqvists stiftelse’s styrelse 
o Styrelsen LU Innovations systems holdingbolag 
o LTH’s representant i fakultetsgruppen för LU’s strategiska plan 
o LU’s representant i strategigruppen för Regions Skånes 

innovationsområde ”Smarta Material” 
o LU’s representant/kontaktperson i arbetet med ”@Ideon” – 

Ideons framtid på uppdrag från Bo Ahrén 
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Aktuella frågor för hösten 

• KAW beslutade att ge 1.8 milliarder SEK till forskning inom 
autonoma system och LTH är en av deltagarna. LTH delen leds av 
Professor Karl-Erik Årzén från Reglerteknik. Viktor Öwall 
styrelseledamot. 

• Nanometerkonsortiet har bytt namn till NanoLund med till viss del 
förändrad organisation. Professor Heiner Linke föreståndare, Viktor 
Öwall styrelseordförande. 

• För LTHs interna arbete ser jag att två av de viktigaste frågorna 
under hösten är hur vi går vidare med utredningarna om GU resp 
FO. Implementeringsarbetet kommer att bli viktigt. 

• Ordförande för Rekryteringsnämnden Olle Holst har fått ett uppdrag 
att se över befordringsgången till Professor på LTH. 

• På GU gäller det att följa upp antagningen, produktion och 
ekonomin. Tätare budgetdialoger har förts med institutionerna vilket 
har fått ett positivt mottagande. 

• På forskningssidan blir de strategiska medlen en viktig punkt samt 
infrastruktursatsning. Infrastruktur är ett stort problem för svenska 
lärosäten. 

• Initiera arbetet med den strategiska planen. 
• Våren har till stor del ägnats år internt arbete och organisationen. De 

externa kontaktytorna gentemot anslagsgivare etc behöver stärkas.    
 
Kommande möten, resor, etc av vikt 

• Möte med Arbetsgivarverket om LUs arbetstidsavtal och 
personalplaner 2 september. 

• Styrelsemöte WASP, Wallenberg Autonomous Systems Program, 2 
september.  

• Näringslivsråd 4 september och 13 november. Nytt uppdrag 
formuleras.  

• ESS Collaboration Meeting i Bilbao, 7-8 september, om 
acceleratorn. 

• ESSCIRC konferens 14-17 september. Forskningsresa. 
• Utvärdering av universitetet i Gdansk för CESAER, europeisk 

sammanslutning av tekniska lärosäten. 
• Inbjuden av The Marcus Wallenberg Foundation till deltagande i 

Marcus Wallenberg Prize Event. 28-29 september, Stockholm. 
• Dekanresa Belgien 29 september-2 oktober. 
• CESAER General Assembly 2015, KU Leuven, 7-9 oktober. 
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Kommenterad [ES1]: Viktor har fått en ppt av mig som info till 
SLTH. Delbetänkandet finns på webben: 
http://www.lth.se/forskning/forskningsorganisation_lth. 

Kommenterad [ES2]: Vill vi att styrelsen ska komma med idéer 
om LTHs inspel till forskningsproppen så är det bråttom. Hur gör vi 
rent praktiskt? 

Kommenterad [ES3]: Jag har insyn i utformandet av LUs 
forskningsstrategiska plan som utarbetas av LU FN under ledning av 
Stacey Sörensen. Vill SLTH ha synpunkter även löpande? 

http://www.lth.se/forskning/forskningsorganisation_lth
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• Brasilien (São Paulo och Porto Alegre: LNLS, USP, Campinas, 
UFABC, UF Sao Carlos, UFRGS) 14-16 oktober. 

• Resa till Japan för STS forum i Kyoto och besök universitet i Tokyo. 
• Professorsinstallation 16 oktober. 
• SUHF jubileum 20 år. 20 oktober, Göteborg. 
• 4 November besök från VR till LTH och N-Fak. 
• Besök av Skånska Riksdagsmän 13 November.  
• Examenshögtid 27 november. Högtidstalare: Rene Andersson 

 
 
Interna möten  

• Deltagande i Rektors Ledningsråd LU (varannan vecka) 
o Internat 21-22 maj 
o Dekanresa Belgien 29 september-2 oktober.  

• Prefektråd LTH (varannan vecka) 
o Viss rotation på mötesplats under våren. Fortsätta? 

• Deltagande i LU FN (varje månad, LTH vicerektor forskning) 
• Institutionsbesök fortsätter vid önskemål 
• Möte anordnat av Medicon Village om ”MAX/ESS/SVS - Främja 

och säkra en nationell agenda”, 28/8 (LTH vicerektor forskning) 
• Samordningsmöte MAX 1/9 
• MAPCI styrelsemöte 18 maj. Jag har lämnat styrelsen men beslutet 

var formellt inte fattat. 
• Besök av IKEA på Industridesign 10 juni. Diskussion om 

donationen måste fortsätta. 
•  LTHs ledning har halvdagsmöte a7 augusti som besöks av Charlotta 

Falvin. Diskussion om arbetsformer och strategi. 
• Infrastrukturmöte med M- och N-fak. 18 augusti. 
• Möte med Rådgivandegruppen NanoLund med efterföljnade 

styrelsemöte, 20 augusti. Invigning NanoLund 21 augusti. 
 

Besök 
• Besök Lena Hallengren från  riksdagens utbildningsutskott, 13 maj  
• VR besöker LU för allmän discussion 13 maj. 
• Möte Canon CEO & chairman 16 juni. Canon donerar 2MSEK till 

Vattenhallen. Samtidigt annonserar AXIS/Canon att man bygger nytt 
huvudkontor i Lund. 

• Invigning sommarskola kopplat till Climate-KIC på IIIEE, 10 
augusti.  

• Besökt NTI-gymnasiet i rekryteringssyfte. Positiv respons. 
 
 
Resor 

• ISCAS konferens Lissabon 24-27 maj. Forskningsresa dekan. 
• NORDTEK 11-12 juni i Reykjavik. Samverkan mellan tekniska 

högskolor i de utvidgade nordiska länderna. 
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Högtider 

• Examenshögtid 22 maj. Högtidstalare: Sven Landelius 
• Promovering 29 maj. Hedersdoktorer: Martin Gren, Collin Carlile, 

Liesbet van der Perre. 
• Invigning Arkitekternas vårutställning 28 maj. 
• Invigning Industridesigns utställning 5 juni. 
• Diplomeringsceremoni heltidare 2 juni. 
• Avtackning TLTH 29 juni. 

 
 
Uppdrag 

• Styrelseledamot WASP 
• Styrelseordförande NanoLund 
• Styrelsemedlem i Mobile Heights 
• Styrelseledamot i K2 
• Suppleant Ideons styrelse 
• Medlem grupp som diskuterar åtgärder i samband med SONYs 

varsel. 
• Medlem samordningsgrupp MAXIV 
• Medlem CECOST programråd (Centre for Combustion Science and 

Technology, LTH vicerektor forskning) 
• Kommunförbundet Skåne - Scientific Advisory Board (LTH 

vicerektor forskning) 
• CEC (Centrum för Miljö och klimatforskning) - Styrelse och 

ledningsgrupp (LTH vicerektor forskning) 
 
Grundutbildning (prorektor Annika Mårtensson) 

• Mottagningen har avlöpt väl i Lund. Helsingborg 26 augusti. 
• Arbetsgruppen för GU struktur lämnar remiss före sommaren. 

Remissvar i augusti. Fortsatt arbete under hösten. 
• Beslutat att varje institution skall ha EN studierektor för GU. 

Uppföljning under hösten. 
  
 

Forskning 
• Arbetsgrupp för översyn av FO sturuktur lämnadet delbetänkande 

före sommaren. ÖpOpen hearing 9 september kl 16.00 sal E:A. 
Arbetet fortsätter under hösten. Ska ut på remiss i november. Beslut 
av SLTH i början av 2016. 

• Resultat av SFO utvärdering diskuteras och följs upp. Möte med 
vicerektor FO LU för varje SFO: SPI (produktion) 9/9, NanoLund 
10/9, eSSENCE (evetenskap) 10/9, ELLIIT (ICT) 22/9 

• Prioriteringar av ny nationella infrastrukturer på LTH, LU och 
nationell nivå. Del av VRs nya process för nationella och 
internationella infrastrukturer. Arbetet lett från LTH av Erik 
Swietlicki (LTH vicerektor forskning). 

Kommenterad [ES4]: Beatrice började göra en sammanställning 
av våra uppdrag nu över sommaren. 
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• Utökade diskussioner med N- och M-fak om gemensam infrastruktur 
inom LU. Samarbetsklimatet förbättrat. Samsyn om att koordinering 
behövs inom LU. 

• LUs forskningsstrategiska plan utarbetas nu av LU FN under ledning 
av Stacey Sörensen. LTHs vicerektor för forskning deltar i arbetet. 
 
 
 

Forskarutbildning 
• Diskussion om antalet forskarutbildningsämnen i samband med 

UKÄs utvärdering. Uppföljning under hösten. 
• Beslutat att varje institution skall ha EN studierektor för FU. 

Uppföljning under hösten. 
 

 
Synlighet och Media 

• Fortsatt prioriterad fråga 
 

 
 

Formaterat: Teckensnitt:
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Viktigare beslut som berör Lunds tekniska högskola. 
 
(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare 
information kontakta Beatrice Nordlöf tel. 046/222 7190) 
 
Datum Diarienummer Ärende/Handläggare 
2015-05-12 STUD 2015/1848 

STUD 2015/2034 
STUD 2015/1849 
STUD 2015/1847 

Beslut angående byte av forskarutbildningsämne, 
Maria Bajuk. 

 U 2015/171 Ändring av allmän studieplan för utbildning på 
forskarnivå gällande Trafik och väg,  
Lotta Malmborg. 

2015-06-02 U 2015/246 Anhållan om att utse Jane Summerton som 
huvudhandledare vid antagning av doktorand,  
Lotta Malmborg. 

 STUD 2015/2482 Beslut angående byte av forskarutbildningsämne, 
Maria Bajuk. 

 U 2015/251 Ny engelsk benämning på masterprogram i system 
på chips, Camilla Hedberg. 

 U 2015/224 Bestämmelser om examensarbeten för 
högskoleingenjörsutbildningar, Christina Åkerman. 

 U 2015/225 Bestämmelser om masterexamensarbeten i arkitektur, 
Christina Åkerman. 

 U 2015/226 Bestämmelser om examensarbeten i arkitektur, 
Christina Åkerman. 

2015-06-09 U 2015/219 Antagningstal till utbildningar vid LTH hösten 
2015, Camilla Hedberg. 

 U 2015/258 Grundläggande- och särskild behörighet för 
antagning till masterprogram vid LTH, Camilla 
Hedberg. 

2015-06-23 STYR2015/696 Gemensamma föreskrifter och information för 
2015/16, Camilla Hedberg. 

 U 2015/274 Urval till fristående kurser vid Lunds Tekniska 
Högskola, Camilla Hedberg. 
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 STUD 2015/2957 
STUD 2015/2958 
STUD 2015/2982 

Beslut angående byte av forskarutbildningsämne, 
Lotta Malmborg/Maria Bajuk. 

 U 2015/276 Dispensansökan angående huvudhandledare för 
forskarstuderande Helge Averfalk, Lotta Malmborg. 
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LTHs kansli 
Susanne Håkansson 
Ekonomichef 

 
 
 
 
 

Kommentarer till LTHs delårsbokslut 2015-06-30 
 
 

Sammanfattning 
 
• Den totala ekonomin för LTH är fortfarande god men tyvärr kvarstår obalansen 
mellan forskning och utbildning. LTH har varit och är mycket framgångsrikt när det gäller 
att attrahera externa forskningsmedel samtidigt som de ekonomiska svårigheterna inom 
utbildningsverksamheten fortgår. 
 
• LTHs överproduktion av helårsstudenter inom utbildningen är en fortsatt 
bidragande orsak till det rådande ekonomiska läget men det största problemet är att 
ersättningen per helårsstudent inte har ökat i samma takt som kostnader såsom löner och 
hyror. Det finns i nuläget inga indikationer på att gapet mellan ersättningen och 
kostnaderna för grundutbildningen kommer att minska avsevärt framöver och trots ett 
målmedvetet arbete med kostnadsbesparingar och rationalisering av undervisningen 
betraktas det som svårt att åstadkomma en väsentlig förbättring av LTHs ekonomiska 
situation utan att kompromissa utbildningens kvalitet.  
 
• Vid delårsbokslutet redovisar LTH ett sammantaget överskott på ca 14 500 tkr, 
uppdelat på ett underskott inom utbildningsverksamheten med ca -12 800 tkr och ett 
överskott inom forskningsverksamheten med 27 300 tkr. 
 
• Verksamhetens kostnadsbudgetering för 2015 förefaller hittills oklanderlig då de 
sammantagna kostnaderna för utbildnings- och forskningsverksamheten under årets 
första sex månader (exklusive löpande semesterkostnad och transfereringar) var ca 1 600 
tkr eller 0,19 % högre än budgeterat. Den obudgeterade löpande semesterkostnaden 
uppgick till ca 34 700 tkr medan transfereringar på kostnadssidan var ca 18 200 tkr. 

 
• LTHs sammantagna intäkter för utbildnings- och forskningsverksamheten, som 
budgeteras enligt försiktighetsprincipen uppgick, med en ökning på ca 79 000 tkr eller 9,5 
%, till ca 905 200 tkr. 
. 
 
• Industriell Näringslära, vid Institutionen för Livsmedelsteknik, har nu ändrat 
organisatorisk tillhörighet och flyttat från LTH till USV, Universitets Särskilda 
Verksamheter. Flytten förväntas inte innebära någon väsentlig resultatförändring för LTH 
då både intäkter och kostnader medföljer. 
 
• Antalet anställda har minskat från 1460 heltidsekvivalenter till 1 428 jämfört med 
samma period föregående år. Det är främst antalet doktorander som minskat 
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 Utbildning 
 

Resultatet för utbildningsverksamheten (exklusive den löpande semesterkostnaden) 
uppgick vid delårsbokslutet till -1 844 tkr.  
 
Intäkter 

 Sammanfattning:  
Vid delårsbokslutet översteg de redovisade intäkterna budget med ca 17 000 tkr varav 
3 000 tkr beror på att statsanslaget underskattades vid budgettillfället. Ca 5 900 tkr av 
avvikelsen mot budget orsakas främst av att LTH tilldelats nya statsanslag, ca 6 400 tkr 
avser hyresintäkter medan övrig intern försäljning och uppdragsutbildning sammanlagt 
ökat med ca 2 200 tkr i förhållande till budget. Uppdrags-/avgiftsintäkterna överstiger 
budget med ca 650 tkr samtidigt som bidragsintäkterna per den 30 juni tillfälligt är  
ca 1 200 lägre än budgeterat. Endast väsentliga och bestående förändringar har justerats 
i prognos 2. 
 

 Anslag/ytterligare tilldelning: 
Underskattningen av statsanslaget med 3 000 tkr kommer sig av att medel förs mellan 
fakulteterna och att det därför är svårt att bedöma hur mycket av anslaget som stannar 
och redovisas inom fakulteten. LTH kräver i nuläget inte att finansiärkod används vid 
budgetering av anslag. Prognos 2 är justerad med 3 000 tkr.(Borde varit + 6000 tkr men 
prognos nu stängd) 

 
Av det ökade statsanslaget beror 3 750 tkr på att hälften av årets nationella kvalitetsmedel 
inkommit. Medelstilldelningen var inte känd vid budgettillfället och prognos 2 har justerats 
med 7 500 tkr både på intäkts- och kostnadssidan då kvalitetsmedlen antas förbrukas 
under innevarande år med ett oförändrat resultat som följd.  
 
1 000 tkr av det ökade statsanslaget beror på att LTH erhållit retroaktiv ersättning från 
andra fakulteter för verksamhet som bedrevs under 2014. Detta är vanligt förekommande 
då ersättning oftast baseras på faktiskt studentutfall vilket inte finns tillgängligt för 
avläsning förrän efter ett räkenskapsårs slut. Retroaktiva ersättningar är ovissa och 
budgeteras ej. Ingen ytterligare ersättning av detta slag förväntas och berörda institutioner 
har justerat intäkterna i prognos 2 med sammanlagt 1 000 tkr. 
 
Intäkterna för avgiftsfinansierade studenter, som också faller i kategorin statsanslag, är 
hittills ca 1 200 tkr högre än budgeterat främst tack vare samarbetet med Brasilien -
Science Without Borders. Ingen justering har dock gjorts i prognos 2 då avgifterna för 
höstterminen vanligtvis är lägre än för vårterminen. 
 

 Avgifter: 
LTH har sedan årsskiftet ändrat redovisningen av hyresintäkter för bokningsbara lokaler 
vilket medför en intäktsökning på utbildningssidan med ca 4 700 tkr. Den nya 
redovisningen innebär att lokaler som historiskt betraktats och redovisats som gemensam 
stödverksamhet nu redovisas som kärnverksamhet på verksamhetsgren 11. Den ändrade 
redovisningen påverkar endast fördelningen av intäkter och kostnader mellan forskning 
och utbildning, inte intäkter eller kostnader totalt. 

 
Sedan universitetet införde en prishöjning för bokningsbara lokaler vid årsskiftet har 
hyresintäkterna för bokningsbara lokaler ökat med ca 1 700 tkr. Hyreshöjningen innebär 
en genomsnittlig intäktsökning för LTH gemensamts bokningsbara lokaler med 23 %, 
samtidigt som institutionerna drabbas av motsvarande kostnadsökning. Den nya  
prislistan, som presenterades först efter budgettillfället, varierar från en sänkning med 5 % 
för lokaler och tider med lägst beläggningsgrad, till en höjning med 107 % för de mest 
eftertraktade tiderna och lokalerna. 
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Intern försäljning avser i första hand försäljning av utbildningstjänster av enskilda 
anställda medan uppdragsutbildningsintäkterna från LUCE till och med 30 juni uteslutande 
utgörs av ersättning för JAS-studenterna samt Master i Human Factors. Dessa både 
intäktstyper överstiger hittills i år budgeten med sammanlagt 2 200 tkr. Ingen 
prognosjustering är gjord av berörda institutioner vilket tyder på att det rör sig om tidpunkt 
för inbetalning snarare än en bestående ökning. 
 
Uppdrags-/avgiftsintäkterna som i delårsbokslutet var ca 650 tkr högre än budgeterat 
avser främst ersättning för handledning av industridoktorander och andra tillfälliga mindre 
intäkter jämnt fördelat mellan institutionerna. 
 
Bidrag:  
Årets donation från IKEA Stichting Foundation har ännu inte inkommit vilket orsakar ett 
tillfälligt underskott av bidragsintäkter på ca 1 200 tkr. 
 
 

 
Kostnader: 
Kostnaderna, exklusive semesterkostnaden, var sammanlagt ca 1,7 % eller 4 698 tkr, 
högre än budgeterat.  
 
Personalkostnaderna var vid bokslutet ca 6 700 tkr eller 4,2 % lägre än budgeterat. 
Besparingen kommer sig av tjänstledigheter, sjukfrånvaro, föräldraledigheter samt 
avslutade anställningar som inte återbesatts. Efter hand som nya forskningsmedel beviljas 
övergår personal också till att arbeta med och finansieras av forskningsverksamheten. Ca 
1 000 tkr av minskningen beror på den organisatoriska flytten av Näringslära till USV som 
innebär att 19 anställda (dock främst finansierade med forskningsmedel) ändrat 
fakultetstillhörighet. Prognos 2 har justerats med ca 8 800 tkr för att reflektera årets 
förväntade besparing.  

 
Den obudgeterade löpande semesterkostnaden uppgick vid delårsbokslutet till 11 000 tkr. 
 
Lokalkostnaderna överstiger hittills budget med 11 300 tkr. 1 200 tkr av avvikelsen avser 
tillfälligt högre lokalvårdskostnader, 5 200 tkr avser hyreshöjningen för 
undervisningslokaler som nu drabbar institutionerna medan 4 900 tkr avser den 
förändrade redovisningen av LTH gemensamt bokningsbara undervisningslokaler. 
Lokalkostnader har justerats med 10 900 tkr i prognos 2. 

 
Driftkostnaderna vid LTHs institutioner ligger i linje med budget med endast mindre 
avvikelser. Avvikelsen mot budget på ca 1 000 mnkr kommer sig av Vattenhallens ökade 
inköp av experimentmaterial och utrustning direkt kopplade till mängden besökare och 
den nya utställningen om mag- och tarmkanalen. Driftkostnaderna i prognos 2 har 
justerats uppåt med totalt 10 300 tkr varav 7 500 tkr avser den förmodade förbrukningen 
av kvalitetsmedel, 1 600 tkr för ökade inköp vid Vattenhallen samt 1 200 tkr för SI-
verksamheten vid LTH gemensamt. 

     
Avskrivningskostnaderna är tillfälligt ca 750 lägre än budgeterat på grund av 
senarelagda investeringar, såsom passagesystemet, vid LTH gemensamt.  

 
Det sammanlagda ingående myndighetskapitalet inom utbildningsverksamheten vid LTH 
uppgår till ett underskott med ca 12 600 tkr. 
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Forskning 
 

 
Resultatet för forskningsverksamheten uppgick i delårsbokslutet till 27 300 tkr (51 000 tkr 
exklusive den löpande semesterkostnaden) 

 
Intäkter: 
Sammanfattning: 
Intäkterna, exklusive medel erhållna för transfereringar var per den 30 juni ca 62 000 tkr 
eller 11 % högre än budgeterat. Ca 17 600 av avvikelsen avser statsanslag, 22 100 tkr 
bidragsinkomster, drygt 5 000 tkr hänför sig till uppdrags- och avgiftsintäkter medan intern 
försäljning som översteg budget knappt 600 tkr måste sägas ligga i linje med budget. Den 
30 juni redovisade LTH ca 16 500 tkr mer i netto upplupna och förutbetalda externa 
inkomster än budgeterat. 
 
Statsanslaget för forskningsverksamheten var ca 17 600 tkr högre än budget. De främsta 
skälen är att LTHs institutioner budgeterat medfinansiering från LU lågt eller inte alls samt 
att medfinansiering från LU som avser hela året utbetalas under första halvåret. Baserat 
på prognos 2 är det är rimligt att anta att ca 10 000 tkr avser obudgetad tilldelning medan 
resterande avvikelse mot budget avser förutbetalda statsanslag. 
 
Bidragsintäkterna var per den 30 juni ca 25 000 tkr högre än budget vilket främst beror 
på att institutionerna, enligt försiktighetsprincipen, budgeterar externa bidrag lågt. Prognos 
2 visar att LTH för helåret emotser ca 20 000 tkr i nya, eller tidigare obudgeterade, 
bidragsintäkter under 2015.  
 
Uppdragsinkomsterna var ca 5 000 tkr högre än budget vilket främst beror på avslutade 
uppdrag som resultatförts efter doktoranders disputation och samtliga kostnader är 
redovisade. 
 
Intern försäljning visar en avvikelse mot budget med ca 600 tkr. Posten inkluderar 
hyresinkomster för bokningsbara lokaler men då dessa nu flyttats till utbildning försvinner 
inkomsten helt från forskning och orsakar en negativ avvikelse mot budget med 2 400 tkr 
samtidigt som institutionerna underbudgeterat intern försäljning med ca 3 100 för årets 
första sex månader. LTHs institutioner har justerat prognos 2 med endast 1 800 tkr för 
helåret vilket tyder på att försäljning av tjänster förväntas vara avsevärt lägre under 
höstterminen och att största delen av avvikelsen beror på tidpunkten för fakturering. 
 
Nettoperiodiseringen var ca 16 500 tkr högre än budgeterat, varav ca 2 900 avsåg 
bidrags- och 13 600 tkr uppdragsintäkter, vilket till största delen beror på att externa 
medel tillfälligt tas i anspråk för att täcka den löpande semesterkostnaden som belastar 
forskningen.  
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Kostnader: 
 
De sammantagna kostnaderna, exklusive transfererade medel och den löpande 
semesterkostnaden, redovisades i delårsbokslutet ca 3 000 tkr eller 0,5 % lägre än 
budgeterat.  
 
Personalkostnaderna var vid delårsbokslutet ca 2 000 tkr högre än budgeterat vilket 
främst beror på att LTH gemensamt har omfördelat gemensamma personalkostnader för 
att öka belastningen på forskning. Gemensamma personalkostnader fördelades tidigare 
enligt schablon till fördel för forskningsverksamheten men då stödverksamheten ständigt 
förändras var en översyn och omfördelning nödvändig.  

 
Vidare har ett ansenligt avgångsvederlag, såväl som att ett fåtal institutioner rapporterat 
ökad verksamhet och medföljande personal, inneburit ökade personalkostnader. De flesta 
av LTHs institutioner redovisar dock tillfälligt små besparingar. Industriell Näringsläras flytt 
till USV, varvid 19 anställda ändrat fakultetstillhörighet, innebär att personalkostnaderna 
vid Institutionen för Livsmedelsteknik minskat med 3 700 tkr i förhållande till budget för 
årets första sex månader. Då intäkterna också förs över till USV förväntas inte någon 
resultatpåverkan för institutionen och LTH totalt sett. 
 
Den obudgeterade löpande semesterkostnaden uppgick vid delårsbokslutet till  
ca 23 700 tkr. 

  
De redovisade lokalkostnaderna är ca 7 200 tkr lägre än budgeterat men beror främst på 
att hyreskostnaden på 4 900 tkr för bokningsbara lokaler inte längre belastar 
forskningsverksamheten. Industriell näringsläras organisatoriska flytt innebär en 
besparing på ca 850 tkr för perioden januari till juni. Resterande avvikelse mot budget 
avser främst lokalvårdskostnader som förväntas öka under höstterminen.  
 
Driftkostnaderna är tillfälligt ca 1 900 mnkr lägre än budget vilket främst beror på att 
kostnaderna för E-media, som för helåret förväntas uppgå till 4 300 tkr, ännu inte 
redovisats. Övriga tillfälliga besparingar vid LTH gemensamt uppgår till 2 900 tkr samtidigt 
som institutionerna rapporterar ökade driftkostnader, kopplade till nya projekt, på 
sammanlagt ca 3 000 tkr. 
 
Avskrivningskostnaderna för årets första sex månader var ca 3 900 tkr högre än budget 
varav 3 300 utgörs av nya investeringar hänförliga till Fysik medan ca 800 tkr avser 
Masspektrometern nyligen införskaffad vid institutionen för Biomedicinsk teknik då bidrag 
för utrustningen beviljats. Den återstående besparingen på 200 tkr är fördelad mellan 
LTHs institutioner. 
 

 
Förutbetalda och upplupna intäkter uppgick 2015-06-30 sammantaget till ca 430 000 tkr, 
en minskning med 60 600 tkr jämfört med samma period föregående år. 

 
Det sammanlagda ingående myndighetskapitalet, inom forskningsverksamheten vid LTH 
2015, uppgår till ett överskott med ca 290 000 tkr. 
 
 

 
 
 

 



Lunds Tekniska Högskola Dnr V 2015/827
Kostnadsställe: o100000, Lunds tekniska högskola - V-gren: Utbildning Bilaga 2

Utf 2014 Utf 2015 Jan-Juni Bud 2015 Jan-Juni Avvikelse bud-utfall Bud 2015 Prognos 2 2015 Avvikelse bud-prog 
 Anslag 491 700 242 887 243 448 -561 487 090 488 975 1 885
 Ytterligare tilldelning 13 531 10 510 1 025 9 485 2 050 8 550 6 500
 Avgifter 44 410 26 073 16 844 9 229 33 702 42 791 9 089
 Bidrag 11 039 2 842 4 026 -1 184 8 055 11 396 3 341
 Finansiella intäkter 21 11 11
 Transfereringar-I
  Intäkt 560 700 282 323 265 343 16 980 530 897 551 712 20 815
 Personal -322 720 -162 344 -158 384 -3 961 -314 768 -305 915 8 853
 Lokaler -116 945 -62 117 -50 806 -11 311 -101 653 -114 583 -12 931
 Övrig drift -53 127 -30 747 -29 585 -1 162 -59 194 -69 511 -10 318
 Indirekta kostnader -67 697 -33 848 -33 848 0 -67 696 -67 696 0
 Finansiella kostnader -32 -16 -16
 Avskrivningar -13 016 -6 096 -6 846 750 -13 607 -13 799 -192
 Transfereringar-K
  Kostnad -573 537 -295 169 -279 469 -15 700 -556 918 -571 506 -14 588
  Resultat -12 837 -12 845 -14 126 1 280 -26 021 -19 793 6 227

Kommentarer Utbildning:

Avvikelse budget-utfall
Anslag -561
Ytterligare tilldelning 9 485
Avgifter 9 229
Bidrag -1 184
Finansiella intäkter 11

Personal -3 961
Lokaler -11 311
Övrig drift -1 162
Indirekta kostnader 0
Finansiella kostnader -16
Avskrivningar 750

Avvikelse budget-prognos
Anslag 1 885

Ytterligare tilldelning 6 500

Avgifter 9 089
Bidrag 3 341
Finansiella intäkter 0

Personal 8 853
Lokaler -12 931
Övrig drift -10 318
Indirekta kostnader 0
Finansiella kostnader
Avskrivningar -192

Se ytterligare tilldelning
Retroaktiv ersättning 2014 +1000 tkr, kvalitetsmedel +7500 tkr, justering LTH gem för underskattat anslag +3000 (prognosmiss, borde varit +6000 tkr), Näringsläras överföring av 
statsanslag till USV -1000 tkr, vidareförmedling av GU-anslag från institutioner till andra områden -1900 tkr.
Hyreshöjning bokningsbara lokaler samt ändrad redovising av dessa +7200 tkr, intern försäljning tjänster +1800 tkr
Nya bidrag förväntas andra halvan av 2015 till Vattenhallen 1 500 tkr, Livsmedel 800 tkr o Design  1 000 tkr.

Omfördelning LTH gem personalkostnader +6 300 tkr, ej återbesatta ledigheter/entlediganden samt personal till forskning +2 700 tkr
Hyreshöjning bokningsbara lokaler och förändrad redovising av desamma
Förbrukning årets kvalitetsmedel - 7500 tkr, ökad verksamhet -3 000.

Sem. Kostnad -11 000 tkr, omfördelning LTH gem personalkostnader +4 300 tkr, ej återbesatta ledigheter/entlediganden samt personal till forskning +2 700 tkr
Hyreshöjning bokningsbara lokaler -5200 tkr, förändrad redovising av dessa -4900 tkr, -1200 lokalvård (tillfälligt)
Vattenhallens nya inköp kopplat till nya projekt -1000 tkr

Senarelagda investeringar främst LTH gemensamt

Se ytterligare tilldelning
Betalande studenter +1200 tkr, retroaktiv ersättning 2014 +1000 tkr, årets kvalitetsmedel 3750 tkr, underskattat anslag 3000 tkr.
Hyreshöjning bokningsbara lokaler +1700 tkr, ändrad redovisning av dessa +4700, intern försäljning +2200 tkr, uppdrag/avgifter +650 tkr 
IKEA donationen upplupen



Delårsbokslut 2015-06-30

Institutioner Bud Jan- Jun 

Utf Jan- Jun 

exkl sem

Avvikelse bud-

utfall Bud Jan- Jun 

Utf Jan- Jun 

exkl sem

Avvikelse bud-

utfall Bud Jan- Jun 

Utf Jan- Jun 

exkl sem

Avvikelse bud-

utfall 

Arkitektur och byggd miljö -1 038 -298 740 373 -1 506 -1 879 -665 -1 804 -1 139

Biomedicinsk teknik 45 738 693 -442 6 149 6 591 -397 6 886 7 283

Bygg- och miljöteknologi -873 -1 205 -332 -1 156 1 034 2 190 -2 030 -171 1 859

Byggvetenskaper -583 -3 181 -2 598 -584 3 117 3 701 -1 167 -64 1 103

Datavetenskap -379 -585 -206 -567 -147 420 -947 -731 216

Designvetenskaper -1 610 -192 1 418 -391 2 601 2 992 -2 000 2 409 4 409

Elektro- och informationsteknik -1 270 474 1 744 897 2 215 1 318 -373 2 690 3 063

Energivetenskaper 333 488 155 -877 5 189 6 066 -544 5 676 6 220

Fysik -1 452 -1 021 431 -4 808 8 707 13 515 -6 260 7 685 13 945

Immunteknologi -97 23 120 -1 499 1 904 3 403 -1 596 1 927 3 523

Kemiska institutionen 209 -29 -238 -2 304 2 288 4 592 -2 096 2 259 4 355

Kemiteknik -375 -129 246 -1 986 6 017 8 003 -2 361 5 888 8 249

Livsmedelsteknik 90 744 654 -1 683 -1 705 -22 -1 593 -961 632

Maskinteknologi -616 -1 139 -523 -1 680 -1 956 -276 -2 296 -3 096 -800

Matematikcentrum -400 675 1 075 -866 -2 236 -1 370 -1 265 -1 560 -295

Reglerteknik -782 -923 -141 -682 1 311 1 993 -1 464 388 1 852

Teknik och samhälle 100 1 031 931 -846 2 418 3 264 -747 3 448 4 195

Teknisk ekonomi och logistik -223 151 374 382 431 49 159 582 423

Summa institutioner -8 921 -4 378 4 543 -18 719 35 831 54 550 -27 642 31 451 59 093

Övriga verksamheter

Create health 0 964 964 964 964

Husstyrelse a-huset 10 -340 -350 -15 0 15 -6 -340 -334

Husstyrelse e-huset 9 198 189 -18 37 55 -9 235 244

Husstyrelse kemi 76 -211 -287 113 760 647 189 549 360

Husstyrelse m-huset -99 -76 23 0 0 -99 -76 23

Husstyrelse v-huset 87 -74 -161 -61 -61 87 -135 -222

Id-a verkstaden -929 -689 240 0 0 -929 -689 240

Ingenjörshögskolan i Helsingborg -65 697 762 65 243 178 0 940 940

Lunarc 0 0 479 4 700 4 221 479 4 700 4 221

Nanometerforskning 0 0 1 232 1 232 1 232 1 232

Technology management 0 -394 -394 0 0 0 -394 -394

Vattenhallen -4 -1 070 -1 066 -325 587 912 -329 -483 -154

Lth gemensamt -4 288 4 495 8 783 309 6 703 6 394 -3 980 11 197 15 177

Lth gemensamt budget justering 0 0 4 000 0 -4 000 4 000 0 -4 000

Avrundning -2 -2 2 -3 2 5 -1 3 4

Summa övriga enheter -5 205 2 536 7 741 4 605 15 167 10 562 -598 17 703 18 301

Totalt -14 126 -1 842 12 284 -14 114 50 998 65 112 -28 240 49 154 77 394

Utbildning Forskning Totalt



*Delårsbokslut 2015-06-30

Institutioner Bud Jan- Jun 

Utf Jan- Jun 

exkl sem

Avvikelse bud-

utfall Bud Jan- Jun 

Utf Jan- Jun 

exkl sem

Avvikelse bud-

utfall Bud Jan- Jun 

Utf Jan- Jun 

exkl sem

Avvikelse bud-

utfall 

Arkitektur och byggd miljö -1 038 -298 740 373 -1 506 -1 879 -665 -1 804 -1 139

Biomedicinsk teknik 45 738 693 -442 6 149 6 591 -397 6 886 7 283

Bygg- och miljöteknologi -873 -1 205 -332 -1 156 1 034 2 190 -2 030 -171 1 859

Byggvetenskaper -583 -3 181 -2 598 -584 3 117 3 701 -1 167 -64 1 103

Datavetenskap -379 -585 -206 -567 -147 420 -947 -731 216

Designvetenskaper -1 610 -192 1 418 -391 2 601 2 992 -2 000 2 409 4 409

Elektro- och informationsteknik -1 270 474 1 744 897 2 215 1 318 -373 2 690 3 063

Energivetenskaper 333 488 155 -877 5 189 6 066 -544 5 676 6 220

Fysik -1 452 -1 021 431 -4 808 8 707 13 515 -6 260 7 685 13 945

Immunteknologi -97 23 120 -1 499 1 904 3 403 -1 596 1 927 3 523

Kemiska institutionen 209 -29 -238 -2 304 2 288 4 592 -2 096 2 259 4 355

Kemiteknik -375 -129 246 -1 986 6 017 8 003 -2 361 5 888 8 249

Livsmedelsteknik 90 744 654 -1 683 -1 705 -22 -1 593 -961 632

Maskinteknologi -616 -1 139 -523 -1 680 -1 956 -276 -2 296 -3 096 -800

Matematikcentrum -400 675 1 075 -866 -2 236 -1 370 -1 265 -1 560 -295

Reglerteknik -782 -923 -141 -682 1 311 1 993 -1 464 388 1 852

Teknik och samhälle 100 1 031 931 -846 2 418 3 264 -747 3 448 4 195

Teknisk ekonomi och logistik -223 151 374 382 431 49 159 582 423

Summa institutioner -8 921 -4 378 4 543 -18 719 35 831 54 550 -27 642 31 451 59 093

Övriga verksamheter

Create health 0 964 964 964 964

Husstyrelse a-huset 10 -340 -350 -15 0 15 -6 -340 -334

Husstyrelse e-huset 9 198 189 -18 37 55 -9 235 244

Husstyrelse kemi 76 -211 -287 113 760 647 189 549 360

Husstyrelse m-huset -99 -76 23 0 0 -99 -76 23

Husstyrelse v-huset 87 -74 -161 -61 -61 87 -135 -222

Id-a verkstaden -929 -689 240 0 0 -929 -689 240

Ingenjörshögskolan i Helsingborg -65 697 762 65 243 178 0 940 940

Lunarc 0 0 479 4 700 4 221 479 4 700 4 221

Nanometerforskning 0 0 1 232 1 232 1 232 1 232

Technology management 0 -394 -394 0 0 0 -394 -394

Vattenhallen -4 -1 070 -1 066 -325 587 912 -329 -483 -154

Lth gemensamt -4 288 4 495 8 783 309 6 703 6 394 -3 980 11 197 15 177

Lth gemensamt budget justering 0 0 4 000 0 -4 000 4 000 0 -4 000

Avrundning -2 -2 2 -3 2 5 -1 3 4

Summa övriga enheter -5 205 2 536 7 741 4 605 15 167 10 562 -598 17 703 18 301

Totalt -14 126 -1 842 12 284 -14 114 50 998 65 112 -28 240 49 154 77 394

* resultat exklusive löpande semesterkostnad

Utbildning Forskning Totalt



Intäkter 6 månader till 2015-06-30 per enhet (tkr)

Enhet Forskning Utbildning *Summa intäkter

Arkitektur och byggd miljö 18 552 21 058 39 610

Biomedicinsk teknik 45 119 13 320 58 439

Bygg- och miljöteknologi 37 299 18 352 55 651

Byggvetenskaper 24 325 13 553 37 878

Centrumbildning 10 773 10 773

Datavetenskap 19 708 17 015 36 723

Designvetenskaper 36 892 19 377 56 268

Elektro- och informationsteknik 53 185 20 055 73 240

Energivetenskaper 38 597 5 448 44 046

Fysik 122 336 15 117 137 453

Husstyrelse a-huset 426 426

Husstyrelse e-huset 311 1 293 1 604

Husstyrelse kemi 3 204 246 3 451

Husstyrelse m-huset 308 308

Husstyrelse v-huset 105 155 260

I-DA verkstaden 2 350 2 350

Immunteknologi 27 198 891 28 089

Ingenjörshögskolan i Hbg 243 2 495 2 738

Kemiska institutionen 49 174 13 690 62 864

Kemiteknik 30 747 8 165 38 913

Livsmedelsteknik 14 539 7 262 21 801

LTH gemensamt 13 747 24 861 38 608

Maskinteknologi 10 981 10 128 21 109

Matematikcentrum 19 063 29 653 48 716

Reglerteknik 20 386 7 053 27 439

Teknik och samhälle 17 610 17 892 35 502

Teknisk ekonomi och logistik 6 100 10 619 16 719

Vattenhallen LTH 2 678 1 540 4 218

Totalsumma 622 873 282 323 905 197

*summa intäker exklusive transfereringar



Myndighetskapitakets utveckling och resultat till 2015-06-30 per enhet

Ny kategori Institution

Summa av M-

kapital IB 

2008

Summa av M-

kapital IB 

2009

Summa av M-

kapital IB 

2010

Summa av M-

kapital IB 

2011

Summa av M-

kapital IB 

2012

Summa av M-

kapital IB 

2013

Summa av M-

kapital IB 

2014

Summa av M-

kapital IB 

2015

Summa av 

Resultat till 

2015-06-30

Institution Arkitektur och byggd miljö 1 330 6 833 13 037 15 828 12 418 11 725 13 547 18 432 -3 163 

Biomedicinsk teknik -6 183 -5 379 -3 212 -1 620 626 -798 492 1 269 4 811

Bygg- och miljöteknologi -2 229 -4 300 -182 1 475 1 353 229 2 294 10 419 -2 256 

Byggvetenskaper -7 637 4 273 3 987 2 855 2 918 2 153 1 749 -1 675 

Datavetenskap 6 055 5 773 11 836 8 758 3 881 -2 736 -5 242 -8 759 -2 211 

Designvetenskaper 5 188 4 104 12 023 19 848 16 962 13 735 12 816 12 786 95

Elektro- och informationsteknik 27 -27 647 -21 197 -11 938 -3 382 14 038 21 724 17 789 -515 

Energivetenskaper 21 119 16 570 17 196 17 550 18 167 21 608 20 339 21 171 4 211

Fysik -19 989 -13 271 7 352 18 722 33 487 50 212 59 373 61 665 3 660

Immunteknologi 2 437 2 874 7 693 8 405 11 497 14 045 17 071 17 761 984

Kemiska institutionen -13 346 -1 099 4 478 4 064 11 003 25 175 23 261 22 419 353

Kemiteknik 16 966 17 590 19 232 18 664 18 614 19 231 21 234 23 366 4 489

Livsmedelsteknik 4 873 3 076 3 636 3 424 1 065 535 2 180 4 294 -1 811 

Maskinteknologi 3 657 3 635 5 961 9 580 11 778 14 192 12 477 9 653 -4 139 

Matematikcentrum -1 116 -1 038 -445 1 705 5 825 4 548 5 488 4 742 -3 893 

Reglerteknik 11 186 11 830 13 678 15 396 12 416 9 063 8 156 7 784 -795 

Teknik och samhälle 9 157 11 489 29 035 29 266 28 633 28 805 34 825 36 986 2 101

Teknisk ekonomi och logistik 13 772 14 225 14 835 16 540 16 807 12 585 9 868 10 375 -131 

Centrumbildning Centrumbildning 100 -55 -577 2 538 2 075 6 703 10 034 9 190 6 896

Husstyrelse Husstyrelser 3 423 3 299 9 491 15 806 15 177 13 771 11 846 11 883 58

LTH gemensamt LTH gemensamt 50 054 82 806 82 379 94 764 74 423 53 509 38 390 33 843 7 983

Övriga I-DA verkstaden 0 0 884 -3 633 937 -1 334 -3 527 -5 461 -859 

Ingenjörshögskolan i Hbg -31 052 -31 057 -30 058 -32 074 -36 272 -39 468 -45 982 -44 030 940

Vattenhallen -436 -898 -149 -707 -4 480 -3 491 -3 750 -4 977 -645 

Totalsumma 74 935 99 920 201 139 256 346 255 862 268 792 269 056 274 333 14 489



Noteringar från workshop på LTH 
styrelsemöte 1 september 2015 

Bakgrund 
Som en inledning av arbetet med LTHs strategiska plan 2017 ff ägnade styrelsen en del tid på mötet 
den 1/9 åt att dels diskutera den nuvarande planen, dels lyfta blicken och identifiera LTHs styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. Nedan följer dels ordförandens egen summering av diskussionerna, 
dels det kompletta materialet som framkom under mötet (för att möjliggöra egenhändig analys). 

Summering 
Nuvarande strategiska plan 

Syftet med att gå igenom den nuvarande planen var att ge rektor och ledningen riktlinjer för vad 
styrelsen anser vara extra viktigt att prioritera i den liggande planen. 

Följande huvudområden utkristalliserade sig: 

- Dra mer nytta av bredden inom Lunds Universitet 
- Stärka utbildningskvaliteten avseende framför allt avseende  

 Anpassning till arbetslivets behov 
 Koppling till aktuell forskning 

- Förbättra jämställdhet och mångfald 
- Bedriva aktivt ledarskap bl a innebärande 

 Göra skarpare prioriteringar 
 Fokus på arbetsmiljö och karriärvägar 

- Stärka de externa kopplingarna, specifikt till: 
 ESS och Max IV 
 Näringslivet 
 Politiken 
 Nationella forskningsorgan 
 Allmänheten (sprida forskningsrön) 
 Alumner 
 Samhället i bred bemärkelse (arbeta med samhällsfrågor) 

Vidare gavs det uttryck för oro kring ekonomin och det efterfrågades specifika planer för att 
effektivisera verksamheten och förbättra produktiviteten. 

SWOT-analys av LTH på längre sikt 

Syftet med SWOT-analysen var att ge ett första medskick till rektor och ledning inför deras arbete 
med den kommande strategiska planen som ska gälla från och med 2017.   

Strengths 
- Bredden i LU 
- Internationellt rykte 
- Forskningsresultat 



- Innovationsklimatet 
- Attraktivitet visavi studenter 

 Campus 
 Anställningsbarhet efter utbildning 
 Inflytande 

Weaknesses 
- Organisationen 

 Tröghet 
 Intern konkurrens 
 Arbetsmiljö & karriärvägar 
 Ledarskapet 

- Svag ekonomi 
 Bristande fokus/förståelse för effektivisering 
 Bristande styrning 

- Oförmåga att dra nytta av LUs bredd 
- Långt avstånd från [beslutsfattandet i] Stockholm 
- Dålig koppling till näringslivet 
- Bristande mångfald 

Opportunities 
- ESS och Max IV 
- EU:s Food KIC 
- Samhällets fokus på forskning och utbildning 
- Teknikutvecklingstrenden 
- Digitaliseringen 
- Globaliseringen 
- Lunds geografiska läge 
- Etnisk mångfald 
- Tvärvetenskaplighet 

Threats 
- Färre och sämre förberedda studenter 
- E-learning 
- Konkurrens inom forskning 

 Kompetens 
 Medel 

- Den ekonomiska utvecklingen 
- Sverige som litet språkområde 
- Etiska och moraliska signaler från kåren och ledningen (osäker på innebörd, CF kommentar) 

  



Appendix (rånoteringarna från mötet): 

Reflektioner på nuvarande Strategisk Plan 
Nedan en listning av den input som styrelseledamöterna gav på nuvarande strategiska plan, baserat 
på en hemläxa att läsa och reflektera på innehållet. 

1. Viktiga områden som får UNDERKÄNT 

- Jämställdhet och mångfald på samtliga utbildningar 
- Strategiska prioriteringar att satsa gemensamma resurser på starka forskargrupper (mod att 

prioritera) 
- Uppställning av kvantitativa mål och handlingsplan kopplat till den strategiska planen 
- Tillvarata LTHs position som en fakultet inom LU (dra nytta av LUs bredd) 
- Utnyttja tvärdisciplinariteten 
- Stöd och stimulans till verksamhet över fakultetsgränserna  
- Stimulera innovation  
- Tydlighet om vilka beslut som fattas och varför 
- Dra nytta av närheten till ESS och MAX IV i forskning och utbildning 
- Stimulera till praktisk näringslivskoppling 
- Stå på en stabil vetenskaplig och konstnärlig grund 
- Utbildningar som möter studenters och arbetsgivares krav 
- Utbildning som är forskningsbaserad och på hög internationell nivå 
- Tydlig formulering av verksamhetsidén 
- Tydlig koppling till de stora samhällsfrågorna 
- Sprida information om uppnådda forskningsresultat utanför vetenskapssamhället 
- God arbetsmiljö och bra karriärvägar 
- Decentraliserad verksamhet 
- Ökad närvaro i nationella forskningsorgan och politiken 
- Ha ett uppdaterat, aktivt och interaktivt alumninätverk/engagera alumner 
- Inkludering av doktorander i arbetsgemenskapen 
- Ett systematiskt kvalitetsarbete från kursnivå till forskningsnivå 
- Tydlig kommunikation om programinnehåll så studenter vet vad de får 

2. Viktiga områden där LTH gör ett godkänt arbete 

- Mottagning av studenter 
- Utveckla doktorandkurserna i projektledning och ledarskap 
- Varumärkesstrategin 
- Innovationer (OK i förhållande till andra fakulteter, men ej i förhållande till exvis Chalmers) 
- Pedagogiskt utvecklingsarbete 
- Morgondagens forskare 
- Inspirera gymnasielever att söka sig till LTH 
- Modernisering av Campus 
- Mångfald är vår styrka. Bredd ger spets. (men gör det svårt att skriva en strategisk plan…) 
- Internationella samarbeten 
- Hög examinationsgrad 



- Värdegrund väl beskriven 

3. Områden som saknas (och borde vara med) 

- Hur ska verksamheten effektiviseras och produktiviteten ökas? 
- Påverkan på verksamheten av digitaliseringstrenden 
- Ekonomisk stabilitet 
- Personalpolitik 
- Utpekade prioriterade forskningsområden 

4. Områden som finns med, men inte borde göra det 

- Öka volymen uppdragsutbildning 
- Ökad studentdriven stödundervisning 
- LTHs utbildning sker framför allt i form av program 
- Utveckla och marknadsföra Lund som studentstad 

 

Fortsatt hantering av den nuvarande strategiska planen 
Ledningen får kommentarerna som styrelsen har gett dels som ett medskick inför arbetet med den 
kommande planen, dels som en indikation på vad styrelsen anser bör prioriteras i verksamheten 
under den återstående perioden fram till slutet av 2016. 

I den mån det går att mäta utvecklingen på punkterna som nämnts vore det intressant för att 
verifiera eventuella framsteg eller brist därpå. 

SWOT-analys på LTH i ett europeiskt/globalt perspektiv 2020-2025  
Nedan resultat av styrelseledamöternas workshop med syfte att sammanställa individuellt framtagna 
SWOT-analyser på LTH. Listan är brutto, dvs innehåller alla punkter från alla tre grupperna. 

Strengths 

- Bra resultat 
- Bra forskning 
- Bra pedagogik och utbildning  
- Gott internationellt rykte 
- Multidisciplinär bredd 
- Fin campusanda (lund) 
- Vår fakultetsöverskridande verksamhet – Vi är en del av ett brett universitet 
- Internationaliseringen  
- Geografisk närhet till Europa 
- Vårt Campus 
- Genombrottet och det pedagogiska arbetet  
- Innovationsklimatet 
- Pedagogisk excellens 
- Bredd  
- Söktryck 
- Anställbarhet 
- Inspirerande miljö 



- Stark forskning 
- Studentinflytande 

Weaknesses 

- Bristande ekonomiska resurser i GU 
- Produktivitetsfokus (brist på) 
- Brist på central styrning vs institutioner (t ex lokaler)’ 
- Mångfald 
- Näringslivskoppling 
- Ekonomisk framförhållning 
- Omsättning av strategi i praktiken 
- Ledarskap 
- Uppföljning med KPI:er 
- Avståndet till Sthlm och beslutsfattarna och finansiärerna 
- LTH (vi) vs. övriga fakuteter / Vi-Ni, även ganska höga barriärer mellan institutioner 
- Arbetmiljön på LTH ffa. För yngre forskare/lärare 
- Karriärstrukturen 
- Ekonomiska modellen – svår att förstå 
- Synligheten / kommunikationen utåt kunde vara mycket batter 
- Bristande samverkan med och kunskap om andra (inom LU och LTH) 
- Ekonomi 
- Trögfotad organisation 
- Intern konkurrens 

Opportunities  

- Digitaliseringen 
- Nyinvandrade 
- Medias ökade intresse för forskning 
- Politikers ökade intresse pga lönsamhet i utbildning jfrt arbetslöshet 
- ESS och Max IV 
- Internationalisering/globalisering 
- KPI 
- Food KIC 
- Våra gränsöverskridande forskningsområden 
- MAX IV/ ESS 
- Teknikutveckling i samklang med samhällsvetenskap kommer få stor betydelse i framtiden – 

robotar i hemmen ….. 
- Närheten till Köpenhamn/Danmark 
- Bra livsmiljö i Sverige 
- ESS/MAX 
- E-lärande 
- Mångfald 
- Tvärvetenskaplighet 
- Internationalisering 
- Närheten till Köpenhamn och kontinenten 

Threats 

- Digitaliseringen 
- Sämre förberedda elever 
- Etiska och moraliska signaler från kåren och ledarskapet generellt 



- Dropp i rankning och kvalitet 
- Konkurrens om forskningskompetens 
- Den höga graden av externfinansiering 
- Internetutbildning som konkurrerar – MOOC 
- Demografin – kommande studentunderlag 
- E-lärande 
- Litet språkområde 
- Ekonomisk utveckling 

 

Vid tangentbordet 20150904, 
Charlotta 
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